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WSKAZÓWKI

Komisja Praw Kobiet i Równouprawnienia zwraca się do Komisji Zatrudnienia i Spraw 
Socjalnych, właściwej dla tej sprawy, o uwzględnienie w końcowym tekście projektu 
rezolucji następujących wskazówek:

1. wzywa państwa członkowskie do opracowywania krajowych programów na rzecz 
kształcenia i szkolenia zawodowego, które propagowałyby równość szans mężczyzn 
i kobiet stanowiącą priorytet dla przyszłych działań i rozwiązań w tym obszarze;

2. wzywa Komisję i państwa członkowskie, by zachęcały do ustanawiania skutecznych 
partnerstw między zainteresowanymi stronami w obszarze edukacji, partnerami 
społecznymi i organizacjami społeczeństwa obywatelskiego celem zajęcia się 
zagadnieniem równouprawnienia płci jeśli chodzi o kształcenie i szkolenie;

3. wzywa państwa członkowskie, by zgodnie z przewidywanymi celami strategii 
Europa 2020 poprawiły związki łączące kształcenie zawodowe z potrzebami rynku 
pracy i tworzyły nowe możliwości w zakresie szkoleń w dziedzinie nauki, 
matematyki i techniki w celu zwiększenia zatrudnienia kobiet w zawodach 
nietradycyjnych oraz w niskoemisyjnych sektorach gospodarki;

4. wzywa państwa członkowskie do rozwijania wysokiej jakości, szerokiego, 
elastycznego i leżącego w zakresie możliwości finansowych dostępu kobiet do 
kształcenia i szkolenia zawodowego wraz z konkretnym poradnictwem i 
doradztwem zawodowym, które byłyby istotne dla kobiet z różnych środowisk i 
wychodziły naprzeciw ich wielowymiarowym potrzebom w zakresie kształcenia;

5. wzywa Komisję i państwa członkowskie do zapewnienia optymalnego 
wykorzystania funduszy strukturalnych, jak Europejski Fundusz Społeczny, na 
konkretne programy propagujące uczenie się przez całe życie których celem jest 
podniesienie wskaźnika udziału kobiet w systemie kształcenia i szkolenia 
zawodowego; wzywa do podejmowania konkretnych działań w ramach projektu 
pilotażowego Erasmus dla młodych przedsiębiorców celem pobudzenia 
przedsiębiorczości wśród kobiet;

6. wzywa państwa członkowskie do oferowania pracodawcom zachęt, aby ułatwić 
organizowanie opłacalnych i elastycznych szkoleń w mikroprzedsiębiorstwach i 
małych przedsiębiorstwach, dostosowanych do potrzeb kobiet oraz obejmujących 
pracowników pracujących w domu.


